Vitoria - Gasteiz, 2014ko azaroaren 14an

Lagun agurgarria,
UPV-EHUko Laboratorio de Análisis Sensorial Euskal Herriko Unibertsitatea (LASEHU)
laborategitik, azaroan eta abenduan zehar egingo den kontsumitzaile proba batean parte hartzera
gonbidatu nahi zaitugu.
Parte hartu ahal izateko, aurretik datu batzuk jaso beharko ditugu: zein maiztasunarekin
kontsumitzen dituzun elikagai zehatz batzuk, adina, generoa, noiz izango zenuke posible parte
hartzea. Aipaturiko kontsumitzaile probara etorri nahi izatekotan, atxikita dagoen galdera-sorta bete
behar duzu eta guri helarazi. Behin zure kontsumitzaile-profila ebaluatuta, zurekin harremanetan
jarriko ginateke zure parte-hartzea planifikatzeko. Ordu bateko saio bakarrera etorri beharko
zinateke, azaroaren 27 edo 28an edota abenduaren 1 edo 2an, goizeko ordutegian (10:30etan ala
12:30etan) edo arratsaldekoan (17:00etan ala 19:00etan). Azpimarratu nahi izango genuke saiora
etortzeko zure konpromisoaren garrantzia.
Ikerketa honetan parte hartu nahi baduzu, erantsitako orria bete eta posta elektronikoaren bidez
bidali behar duzu.
Halako kasuetan egiten dugun bezala, oparitxo bat jasoko duzu zure parte-hartzeagatik.
Bakarrik falta zaizu non gauden jakitea. LASEHU, Miguel de Unamuno 3 kalean dagoen Lucio
Lascaray Ikergunea eraikuntzaren beheko solairuan dago. Eraikuntza hau Letren Fakultatearen
atzealdean dago.
Agur bero bat,
Mónica Ojeda Atxiaga: monica.ojeda@ehu.es
Tlf: 945 014534 (Mónica ala Pilar)

Laguntzaileak bilatzeko fitxa
Zenbatero kontsumitzen dituzu elikagai hauek?
Ez dut
kontsumitzen

Jogurta
Esnea

(osoa, gaingabetua
erdigaingabetua)
Gazta (ondua edo erdiondua)

Egunero edo ia
egunero

Astean hainbat aldiz

Hilean oso
noizbehinka

Astean behin

edo

Txerri-haragia
Oilasko-haragia
Txahal-haragia
Arrain freskoa
Arrain izoztua
Laranjak (sasoikoak)
Sagarrak
Platanoak
Kiwiak
Zein establezimendu mota(ta)n egiten dituzu erosketak?
Esnekiak

Haragia

Arraina

Fruta

Aire zabaleko azoka eta ferietan
Produktu ekologikoen saltokietan
Elikagai jakinen dendetan (harategian, arrandegian,
fruta-dendan, janari-dendan)
Saltoki handietan

Izen-abizenak:
Adina:

18-30

31-45

46-60

Sexua:

Gizona

Emakumea

> 60

Jaiolekua:
Bizilekua:
Amaitutako ikasketa maila. Unibertsitate ikasketetan daudenek hirugarren aukera markatu behar dute.
Lehen hezkuntza (OHO, DBH)
Bigarren hezkuntza (Batxilergoa, Lanbide Heziketa)
Unibertsitate ikasketak

Telefonoa:
E-posta:
Parte hartzeko aukera?

Osteguna, 27

Ostirala, 28 (goizez baino ez)

Astelehena, 1

Goizez:

10.30h

12.30h

Arratsaldez:

17.00h

19.00h

Asteartea, 2

